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Hvordan få en
smart insulinpenn?
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Ta kontakt med din diabetesbehandler på sykehus
eller fastlegekontor for å få mer informasjon
om pennene.
Du kan også lese mer om smarte insulinpenner her
novonordisk.no
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Hvorfor bruke smarte
insulinpenner?
Hjelper deg å huske dose og tid siden
forrige injeksjon

1

NovoPen® 6 og
NovoPen Echo® Plus

Last ned en NovoPen® 6- og NovoPen Echo® Plus-kompatibel
app på din mobiltelefon, nettbrett eller PC.*
Snakk med din behandler om hvilken app du kan bruke.

Etter hver injeksjon kan du se hvilken dose
som ble satt og tid siden forrige injeksjon.
Pennen lagrer de 800 siste injeksjonene.

2

Bruk pennen som vist i pakningsvedlegget. Pakningsvedleggene
kan også lastes ned ved å skanne QR-kodene på neste side.

3

Overfør injeksjonshistorikken fra pennen til den aktuelle
enheten via nærfeltkommunikason (NFC).

4

Se injeksjonshistorikken sammen med blodsukkerinformasjonen
i appen.**

Dette gjør at du kan se dosene som er satt
sammen med blodsukkerinformasjonen.*
Dette kan gi bedre innsikt i behandlingen.
Enkelt å dele injeksjonshistorikken
med din behandler
Du kan enkelt dele injeksjonshistorikken
med din behandler, slik at behandlingsveiledningen blir enda bedre tilpasset
dine behov.**

*	Forutsetter bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM).
**	Overføring av injeksjonshistorikk til din behandlers datasystem forutsetter at du ønsker å dele disse
opplysningene.

Medisindose
(enheter)

Injeksjonshistorikken fra pennens minne
kan enkelt lastes ned til kompatible apper.

Blodsukker
(mmol/l)

Pennene har minnefunksjon, slik at hver
dose automatisk lagres i pennens minne.

Nedlastning av injeksjonshistorikk
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NovoPen® 6

NovoPen® 6 kan gi opptil 60 enheter per
injeksjon, med dosesteg på 1 enhet.

NovoPen Echo® Plus

...kombinert
med injeksjons
historikk fra
pennen
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Skann QR-koden for å lese pakningsvedlegget til pennene:
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*	Hvis du allerede bruker en NovoPen® 6- eller NovoPen Echo® Plus-kompatibel app, trenger du ikke å
laste ned på nytt.
**	Forutsetter bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM). For oversikt over tilgjengelige CGM systemer i
Norge og deres rangering i anbudet, se https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler/insulinpumpercgm-og-forbruksmateriell-#produkter-pa-avtale.

NovoPen Echo® Plus kan gi opp til 30
enheter per injeksjon, med dosesteg på
0,5 enhet.

Pennen krever ingen lading og har en garanti på 3 år.
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